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Bedoeling van dit document is een algemeen overzicht te hebben van wie wat boekt in Syllabus Plus. 
 
 
Opleidingsonderdelen behoren tot één faculteit.  
 
Wij hebben drie soorten opleidingsonderdelen :  
- verplichte vakken : een vak dat door sommige studentsets verplicht te volgen is en door andere kan gevolgd worden als keuzevak 
- 'verplichte' keuzevakken, dit zijn vakken die men verplicht moet volgen als resultaat van een keuze voor een bepaalde minor of profiel 
- zuivere keuzevakken : deze zijn door geen enkele studentset verplicht te volgen 
 
 
Uitgangspunt is dat de faculteit die eigenaar is van het opleidingsonderdeel alle lesactiviteiten boekt die aan dat opleidingsonderdeel gekoppeld 
zijn, dit zowel studentsets van de eigen faculteit als studentset van de gastfaculteit.  Hoe dit praktisch gebeurt staat op  
http://locus.vub.ac.be/Syllabus%20Plus%20Veel%20gestelde%20vragen.htm 
 
 
De opleidingscode (in OPA ) geeft aan wie de eigenaar is van het OO 
 bv : voor IR-ETRO-11799 is de faculteit IR de eigenaar 
 
Wat zijn de uitzonderingen op deze regel?  
Wanneer mag een faculteit boekingen doen voor een Opleidingsonderdeel van een andere faculteit?. 
 

1. Als het Opleidingsonderdeel uitsluitend als een keuzevak aangeboden wordt aan studentensets van de eigenaarsfaculteit, en dit 
opleidingsonderdeel verplicht te volgen is voor studentsets van een andere faculteit.  In S+ wordt in de betrokken module het 
Department gewijzigd. 

2. Als een WPO gegeven wordt aan groepen studentsets die behoren aan een andere faculteit.  In dit geval wordt een opleidingsonderdeel 
gedeeltelijk gekopieerd en wordt boekingsrecht toegekend.  De module van het WPO wordt dan opgesplitst in twee varianten : b.v.  
Opleidingsonderdeel WPO (ES) en opleidingsonderdeel WPO (WE).  Het OO (HOC) blijft bij de eigenaarsfaculteit 

 
Dit betekent concreet dat één opleidingsonderdeel in Syllabus Plus maximum twee keer kan voorkomen bij Modules, nm. 1x als HOC, 1x als 
WPO, en slechts uitzonderlijk 1x als WPO van een ander faculteit 
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Onderstaand schema geeft een overzicht van wie welke lesactiviteit kan boeken 
 
 
Soort  
Opleidingsonderdeel 
 

Studentset  
Eigenaarsfaculteit 

Studentset 
Gastfaculteit 

Te boeken door 

Verplicht vak Verplicht te 
volgen 

Verplicht te 
volgen 

Eigenaarsfaculteit 
 

Verplicht vak Verplicht te 
volgen 

Keuzevak Eigenaarsfaculteit 
 

Verplicht keuzevak Verplicht te 
volgen 

Verplicht te 
volgen 

Eigenaarsfaculteit 
 

Verplicht keuzevak Verplicht te 
volgen 

keuzevak Eigenaarsfaculteit 
 

Keuzevak Keuzevak Keuzevak Eigenaarsfaculteit 
 

Verplicht vak Keuzevak Verplicht te 
volgen 

Gastfaculteit 
wordt eigenaar 
na overleg 
 

Verplicht keuzevak Keuzevak Verplicht te 
volgen 

Gastfaculeit 
wordt eigenaar 
na overleg 
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